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Årsmötet 2004
Protokoll fört vid Svenska Botaniska Föreningens
årsmöte den 8 juli 2004 i Örebro i samband med
botanikdagarna i Örebro län.
§1
Föreningens ordförande Margareta Edqvist förklarade årsmötet öppnat.
§2
Till ordförande för mötet valdes Henrik Johansson
och till sekreterare valdes Evastina Blomgren.
§3
Till att jämte ordföranden justera protokollet valdes Gerhard Kristensson.
§4
Mötet förklarades behörigen utlyst.
§ 5 Styrelsens berättelser
Verksamhetsberättelsen har varit publicerad i SBT
och lades till handlingarna. Den ekonomiska
berättelsen delades ut och kommenterades av kassören samt lades därefter till handlingarna.
§ 6 Revisionsberättelse
Den närvarande revisorn Hans Thulin läste upp
revisorernas berättelse och i enlighet med revisorernas förslag fastställdes resultat- och balansräkningarna och lades till handlingarna.
§ 7 Fråga om ansvarsfrihet
Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet för
det gångna räkenskapsåret.
§ 8 Val av ordförande i föreningen
Margareta Edqvist omvaldes till ordförande i föreningen.
§ 9 Val av övriga styrelsemedlemmar och funktionärer
Till medlemmar i styrelsen omvaldes Arne Anderberg, Ulla Britt Andersson, Evastina Blomgren,
Anders Bohlin, Helena Gralén, Olof Janson,
Bengt-Gunnar Jonsson, Åsa Lindgren, Göran Mattiasson och Kjell-Arne Olsson. Som ny medlem i
styrelsen invaldes Lars-Åke Pettersson, Visby.
Till revisorer för föreningen omvaldes Jan-Olov
Sandberg och Hans Thulin.
Till revisorssuppleanter omvaldes Ingemar Herber och Åke Nilsson.
§ 10 Val av valberedning
Till valberedning omvaldes Erik Ljungstrand och
Gun Ingmansson. Mora Aronsson hade undanbett
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sig omval och i hans ställe valdes Anders Bertilsson. Gun Ingmansson utsågs till sammankallande.
§ 11 Årsavgift
Årsmötet biföll styrelsens förslag om oförändrad
medlemsavgift (295 kr) för år 2005.
§ 12 Stadgeändring
Sekreteraren presenterade styrelsens förslag till
stadgeändring föranledd av anslutningen av lokala
och regionala föreningar. Årsmötet biföll med en
mindre ändring förslaget, som åter kommer att
behandlas på nästa årsmöte.
§ 13 Styrelsens arvoden och förmåner
Kassören redogjorde för och kommenterade den
hittills gällande policyn för styrelsemedlemmarnas
förmåner samt för förslagen till arvoden: ordföranden 12 000 kr, kassören 6 000 kr och sekreteraren
3 000 kr. Både arvoden och förmåner godtogs av
årsmötet.
§ 14 Botanikdagarna 2005
Botanikdagarna år 2005 äger rum i Medelpad
29/6 – 3/7.
§ 15 Övriga frågor
Försäljning. Floran i Skåne. Vegetation och
utflyktsmål och Västergötlands Flora utbjöds till
försäljning.
De vilda blommornas dag. Evastina Blomgren tackade medlemmarna för visat engagemang i De vilda
blommornas dag och redogjorde kortfattat för erfarenheter från tredje årets genomförande.
§ 16 Guldluppen
Föreningens ordförande Margareta Edqvist läste
upp motiveringen och delade ut guldluppen till
Karl Gustaf Nilsson.
§ 17
Margareta Edqvist avtackade Mora Aronsson för
hans arbete i valberedningen och överräckte en
litografi av Stefan Hansson föreställande laestadiusvallmo.
§ 18
Årsmötet förklarades avslutat.
Vid protokollet
Evastina Blomgren
Justeras
Henrik Johansson

Gerhard Kristensson
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